
كلية االقتصاد-     جامعة حماة 

برنامج التسويق والتجارة االلكترونية

تفقيط العالمةالعالمةاسم الطالبالرقم الجامعي
سبع و مخسون درجة57أمحد   عبد ادلنعم  كلحسن74

سبعون درجة70أولغا نواف ديب1013
ست و مثانون درجة86امساء  عبدالستار عصفور513
مثان و سبعون درجة78باسل   عبد الرزاق  ادلصري154
سبع و ستون درجة67باسم  ىيثم  جحا 330
مخس و مخسون درجة55بتول  خملص  العبداهلل449
مثان و مثانون درجة88بديعة  عبد الرمحن ىنيدو 568
إحدى و مثانون درجة81براء  أمحد سفاف14

اثنتان و سبعون درجة72بنان  حممد خري  كوجان 596
ست و سبعون درجة76تسنيم  منقذ احلبال542
أربع و مثانون درجة84مجانة  حسني  الزودة440
أربع و تسعون درجة94حاكم  حممد احملمود409
تسع و ستون درجة69حسني  عدنان الراعي47

ست و مثانون درجة86خالد  امحد اخلليل462
مثان و مثانون درجة88خالد  صبحي ادلنصور466
ثالث و مثانون درجة83خالد  عارف العبود569
مثانون درجة80دالل حممد خلدون ادلصري1339
سبع و سبعون درجة77ديانا  رفيق سيده430
تسع و مخسون درجة59رانية  صفوان احلريف522
تسع و ستون درجة69ربا  امين جقيين609
مثان و تسعون درجة98رشا  عبد الرزاق خضر489
إحدى و سبعون درجة71رفاه حسني  زودة441
سبع و ثالثون درجة37رقية مصطفى   احلجي 155
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ثالث و تسعون درجة93رىا  مروان درويش959
غائبغائبرودي  أديب  موسى 335
تسع و عشرون درجة29روناىي  عبد الباقي برو553
ثالث و تسعون درجة93سلمى  حممد علي  االبراىيم 655
سبعون درجة70سليمان  خالد ادلقصود331
ست و مثانون درجة86سوزان  ىيثم الشيخ ياسني1000
مخس و مخسون درجة55صبا امحد  النبهان445
ست و مخسون درجة56عبد الكايف  طالل  كسرى435
تسع و تسعون درجة99علي  أمحد األسعد1010
أربع و تسعون درجة94عمرو  غياث كوجك503
مخس عشر درجة15عوض  عبد الباسط  حاج جنيد 60

ثالث و تسعون درجة93غادة  ابراىيم  بكايو634
تسع و مخسون درجة59فاطمة  حسن سبسيب120
مخس و ستون درجة65فاطمة  غازي زيدان51

مخس و ستون درجة65فايز  وليد دبوري157
اثنتان و سبعون درجة72قمر  فايز الشمايل الديري1002
سبع و مخسون درجة57جمد  عصام  ملندي344
أربع و تسعون درجة94حممد   حسني زمزم55

إحدى و مخسون درجة51حممد  انوار العاجر586
أربع و أربعون درجة44حممد  حسان القوجة102
مثان و سبعون درجة78حممد زاىر  مسري الدوري473
تسعون درجة90حممد مسري  حممود حومد584
أربع و أربعون درجة44حممد ماىر عبد الرحيم  احملمد طو21
إحدى و ستون درجة61حممد جمد  يوسف  ادلدللة89

تسع و مثانون درجة89حممد نور  سامل اآلوا469
مثانون درجة80حممود  عبد القادر خلوف33

سبعون درجة70مصعب  زياد سعد الدين108
اثنتان و سبعون درجة72معاذ  رعد اسعد بكري647
تسع و تسعون درجة99مهند  رمحون النجار671



مثان و تسعون درجة98مي كنعان   العلواين644
تسع و مثانون درجة89ميسر  نصر الدين  السفاف521
سبع و تسعون درجة97نور  عبيد سلوم1001
مخس و ثالثون درجة35نور  فؤاد ادلدهلل545
تسع و ثالثون درجة39ىند  عمار محصية518
إحدى و عشرون درجة21ىيفاء  صفوان احملسن490
ست و مثانون درجة86يارا  ابراىيم  حناس523
مخس و ستون درجة65ميان عبدالرزاق سفاف646


